
 

Lp. Elementy składowe sylabusu Opis 

1.  Nazwa modułu/ przedmiotu PRAKTYKA ZAWODOWA -  Zarządzanie kryzysowe  

2.  
Nazwa jednostki prowadzącej 

przedmiot 

Instytut Medyczny PWSZ im. J. Grodka w Sanoku 

Zakład Ratownictwo Medyczne 

3.  Kod przedmiotu 

studia stacjonarne studia niestacjonarne 

BW.23.2.PZ 
 

4.  Język przedmiotu język polski 

5.  Typ przedmiotu obowiązkowy do zaliczenia II semestru/I  roku studiów 

6.  Rok studiów, semestr rok studiów I/ semestr II 

7.  
Imię i nazwisko osoby (osób) 

prowadzącej przedmiot 
pracownik administracyjny placówki powiatu / starostwa 

8.  

Imię i nazwisko osoby (osób) 

egzaminującej bądź udzielającej 

zaliczenia w przypadku, gdy nie 

jest nim osoba prowadząca dany 

przedmiot 

pracownik administracyjny placówki powiatu / starostwa 

9.  Formuła przedmiotu praktyki zawodowe 

10.  Wymagania wstępne brak 

11.  
Liczba godzin zajęć 

dydaktycznych 

studia stacjonarne studia niestacjonarne 

praktyki zawodowe - 160 godzin 
 

12.  

Liczba punktów ECTS 

przypisana 

modułowi/przedmiotowi 

studia stacjonarne studia niestacjonarne 

praktyki zawodowe - 6 punkty ECTS 
 

13.  
Założenia i cele 

modułu/przedmiotu 

 Zapoznawanie studenta z przepisami , procedurami  dotyczącymi funkcjonowania 

systemu zarządzania kryzysowego na poszczególnych szczeblach administracji 

publicznej 

14.  Metody dydaktyczne 
pokaz, instruktaż, praca pod kierunkiem pracownika, praca samodzielna, dyskusja w 

czasie zajęć 

15.  

Forma i warunki zaliczenia 

przedmiotu, w tym zasady 

dopuszczenia do egzaminu, 

zaliczenia z przedmiotu, a także 

formę i warunki zaliczenia 

poszczególnych form zajęć 

wchodzących w zakres danego 

przedmiotu 

Praktyka zawodowa Zarządzanie kryzysowe – ZO – zaliczenie z oceną na podstawie: 

 Oceny obecności i aktywności studenta na zajęć, 

 Oceny z przygotowania do zajęć oraz opracowania pracy zaliczeniowej np. ( analiza 

danych dotyczących funkcjonowania placówki) 

 Obserwacji pracy studenta 



16.  
Treści merytoryczne przedmiotu 

oraz sposób ich realizacji 

Praktyki zawodowe: 

1. Podstawy prawne zarządzania kryzysowego. 

2. Organizacja systemu zarządzania kryzysowego 

3. Specyfika i funkcjonowanie zespołów zarządzania kryzysowego na szczeblu  gminy, 

powiatu, województwa i kraju. 

4. Procesy decyzyjne i systemy wsparcia zarządzania kryzysowego. 

5. Wymiana informacji w zarządzaniu kryzysowym. 

6. Ochrona ludności a zarządzanie kryzysowe. 

7. Siatka bezpieczeństwa. 

8. Ochrona infrastruktury krytycznej. 

9. Ochrona przeciwpowodziowa. 

10. Procedury i algorytmy postępowania w sytuacjach kryzysowych. 

11. Klasyfikacja zdarzeń: kryzys, stopień alarmowy, stan klęski żywiołowej. 

12. Likwidacja skutków klęsk żywiołowych. 

13. Procedury szacowania strat i szkód. 

14. Aspekty logistyczne w zarządzaniu kryzysowym. 

15. Sposoby i procedury organizacji zabezpieczenia logistycznego w sytuacjach 

kryzysowych. 

16. Źródła danych o zasobach, prowadzenie ewidencji zasobów. 

17.  

Zamierzone 

efekty 

kształcenia* 

Wiedza 

W zakresie wiedzy student: 

 omawia rolę, strukturę i funkcjonowanie systemu zarządzania kryzysowego na 

poszczególnych szczeblach administracji publicznej  

 wymienia dokumentację niezbędną do opracowania analiz bezpieczeństwa i sytuacji 

kryzysowych 

 omawia specyfikę zagrożeń bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem 

sytuacji kryzysowych 

Umiejętności 

 W zakresie umiejętności student: 

 potrafi identyfikować i diagnozować procesy i zjawiska dotyczące poszczególnych 

faz zarządzania kryzysowego 

 potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną w zakresie sporządzania analiz 

bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji kryzysowych 

 potrafi interpretować i analizować akty prawne dotyczące obszaru zarządzania 

kryzysowego 

 potrafi opracować algorytm postępowania od momentu wystąpienia zdarzenia do 

zakończenia działań 

Kompetencje 

społeczne 

 W zakresie kompetencji społecznych student: 

 ma świadomość stałego dokształcania się w obszarze bezpieczeństwa. Jest 

przygotowany do samodzielnego zdobywania wiedzy, doskonali umiejętności 

praktyczne powiązane z problematyką bezpieczeństwa publicznego, a w 

szczególności z zakresu  zarządzania kryzysowego 

 potrafi wejść w role zawodowe w organizacjach tworzących potencjalny teren 

aktywności zawodowej związanych z zarządzaniem kryzysowym 



18.  

Wykaz literatury podstawowej  

i uzupełniającej, obowiązującej 

do zaliczenia danego przedmiotu 

Literatura: 

1. Ustawa z dnia 26  kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym,  

2. Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych 

aktów prawnych, 

3. J. Ziarko, J. Walas: Podstawy zarządzania kryzysowego. Cz. 1. Zarządzanie 

kryzysowe w administracji publicznej, Kraków 2010. 

4. W. Lidwa, W. Krzeszowski, W. Więcek: Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, 

AON, Warszawa 2010. 

5. K. Sienkiewicz-Małyjurek, F. R. Krynojewski: Zarządzanie kryzysowe w 

administracji publicznej. Zarządzanie bezpieczeństwem, Warszawa 2010. 

 

Literatura uzupełniająca: 

1. G. Sobolewski, D. Majchrzak (red).: Zarządzanie kryzysowe w systemie 

bezpieczeństwa narodowego, AON, Warszawa 2011. 

2. P. Tyrała: Zarządzanie kryzysowe, Toruń 2003. 

3. E. Nowak: Zarządzanie logistyczne w sytuacjach kryzysowych, AON, Warszawa 

2008. 

 

 

 

 

BILANS PUNKTÓW ECTS  (obciążenie pracą studenta) 

Forma nakładu pracy studenta  

(udział w zajęciach, aktywność, 

przygotowanie sprawozdania, itp.) 

Obciążenie studenta [h] 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Udział w praktykach zawodowych 160  

Przygotowanie pracy zaliczeniowej 20  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 180  

Punkty ECTS za moduł/przedmiot 

z bezpośrednim 

udziałem nauczyciela 

akademickiego 

samodzielna 

praca studenta 

z bezpośrednim 

udziałem nauczyciela 

akademickiego 

samodzielna praca 

studenta 

5,4 0,6   

 

 

  



Macierz oraz weryfikacja efektów kształcenia dla modułu (przedmiotu) PRAKTYKA ZAWODOWA- ZARZĄDZANIE 

KRYZYSOWE w odniesieniu do form zajęć 

Numer 

przedmiotowego 

efektu 

kształcenia 

PRZEDMIOTOWY EFEKT 

KSZTAŁCENIA 
Forma zajęć 

Metody 

weryfikacji 

Odniesienie do 

efektu 

kierunkowego 

Odniesienie do 

efektu 

obszarowego 

WIEDZA 

EK-P_W01 

omawia rolę, strukturę i funkcjonowanie 

systemu zarządzania kryzysowego na 

poszczególnych szczeblach administracji 

publicznej  

 

praktyka 

zawodowa 

obecności i 

aktywności 

studenta 

EK-K_W03 P7S_WG 

EK-P_W02 

wymienia dokumentację niezbędną do 

opracowania analiz bezpieczeństwa i 

sytuacji kryzysowych 

 

praktyka 

zawodowa 

obecności i 

aktywności 

studenta 

EK-K_W04 P7S_WK 

EK-P_W03 

omawia specyfikę zagrożeń 

bezpieczeństwa ze szczególnym 

uwzględnieniem sytuacji kryzysowych 

praktyka 

zawodowa 

obecności i 

aktywności 

studenta 

EK-K_W02 P7S_WG 

UMIEJĘTNOŚCI 

EK-P_U01 

potrafi identyfikować i diagnozować 

procesy i zjawiska dotyczące 

poszczególnych faz zarządzania 

kryzysowego 

 

praktyka 

zawodowa 

praca 

zaliczeniowa  
EK-K_U01 P7S_UW 

EK-P_U02 

potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną w 

zakresie sporządzania analiz 

bezpieczeństwa ze szczególnym 

uwzględnieniem sytuacji kryzysowych 

 

praktyka 

zawodowa 

praca 

zaliczeniowa  
EK-K_U03 P7S_UW 

EK-P_U03 
potrafi interpretować i analizować akty 

prawne dotyczące obszaru zarządzania 

kryzysowego 

praktyka 

zawodowa 

praca 

zaliczeniowa 
EK-K_U02 P7S_UW 

EK-P_U04 

potrafi opracować algorytm postępowania 

od momentu wystąpienia zdarzenia do 

zakończenia działań 

praktyka 

zawodowa 

obserwacja 

wykonawstwa; 

aktywności 

studenta 

EK-K_U04 P7S_UW 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

EK-P_K01 

ma świadomość stałego dokształcania się 

w obszarze bezpieczeństwa. Jest 

przygotowany do samodzielnego 

zdobywania wiedzy, doskonali 

umiejętności praktyczne powiązane z 

problematyką bezpieczeństwa 

publicznego, a w szczególności z zakresu  

zarządzania kryzysowego 

 

praktyka 

zawodowa 

obserwacja 

pracy studenta 
EK-P_K02 P7S_KK 

EK-P_K02 

potrafi wejść w role zawodowe w 

organizacjach tworzących potencjalny 

teren aktywności zawodowej związanych z 

zarządzaniem kryzysowym 

praktyka 

zawodowa 

obserwacja 

pracy studenta 
EK-P_K04 P7S_KR 

 

 

 

 


